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Rezumat: În cadrul lucrării au fost examinate conţinutul constitutiv al acestei infracţiuni prin prisma noilor 
dispoziţii introduse prin adoptarea noului Cod penal, precum şi aplicarea legii penale mai favorabile, prin compararea 
celor două incriminări. Lucrarea poate fi utilă organelor judiciare abilitate cu atribuţii în prevenirea şi combaterea 
acestui gen de criminalitate, precum şi studenţilor facultăţilor de drept. Elementele de noutate constau în examenul 
comparativ, precum şi în evaluarea realizată în domeniul aplicării legii penale mai favorabile, luând în calcul numai 
criteriul limitelor de pedeapsă. 
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Introducere 
 

Infracţiunea ce face obiectul examinării în ceea ce priveşte conţinutul constitutiv este prevăzută în 
art. 344 din Capitolul III, Titlul VII, capitol denumit marginal „Nerespectarea regimului armelor, 
muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive” din Codul penal în vigoare. 

Infracţiunea de falsificare sau modificare. Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale, 
constă în fapta unei persoane fizice sau juridice care falsifică, şterge, înlătură sau modifică, fără drept, 
marcajele de pe armele letale. 

Această incrminare a fost determinată de faptul că prin Legea nr. 116/1997 pentru ratificarea 
Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, 
adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978, România a ratificat actul normativ european adoptat, în vederea 
reducerii folosirii armelor de foc în scopuri criminale, cunoscând faptul că în marea majoritate a cazurilor 
infractorii modifică, falsifică sau şterg marcajele de pe armele letale [1]. 

Aceste manopere frauduloase, folosite de cele mai multe ori de autorii unor infracţiuni grave, sunt 
menite a îngreuna activitatea de cercetare şi anchetă desfăşurată de organele judiciare abilitate.  

Subiect activ al acestei infracţiuni poate fi orice persoană fizică sau juridică, ce îndeplineşte 
condiţiile generale cerute de lege pentru a avea această calitate. 

Participaţia penală este posibilă sub toate formele sale. 
 
1. Codul penal în vigoare în raport cu legea anterioară 
 
Infracţiunea prevăzută în art. 344 din noul Cod penal nu este prevăzută în Codul penal din 1969, 

fiind preluată din art. 136 din Legea nr. 295/2004, republicată, unde avea ca denumire „Falsificarea sau 
modificarea fără drept a marcajelor de pe armele de foc”. Fapta incriminată consta în acţiunea de falsificare 
sau ştergere, înlăturare ori modificare, fără drept, a marcajelor de pe armele de foc, fiind pedepsită cu 
închisoare de la 1 la 5 ani. 

Între cele două incriminări (legea în vigoare şi legea anterioară) există unele deosebiri, prima dintre 
acestea constând în faptul că în noua lege se menţionează ca obiect material al infracţiunii „armele letale”, în 
timp ce legea anterioară sunt avute în vedere „armele de foc”. 

În acelaşi sens, în doctrină s-a apreciat că, a doua deosebire legată de prima, se referă la conţinutul 
textelor de incriminare a acestor fapte, care este, într-o anumită măsură, diferit; dacă potrivit art. 344 C. pen. 
constituie infracţiune „falsificarea sau ştergerea, înlăturarea sau modificarea fără drept a marcajelor de pe 
armele letale”, conform art. 136 din Legea nr. 295/2004, constituie infracţiune „falsificarea sau ştergerea, 
înlăturarea ori modificarea fără drept a marcajelor de pe armele de foc”. După cum se observă, sunt 
diferenţieri numai în ceea ce priveşte obiectul material al infracţiunilor incriminate [2]. 
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De asemenea, aşa cum am precizat mai sus, denumirea infracţiunii este diferită, iar limitele de 
pedeapsă în noul Cod penal sunt mai reduse, fiind prevăzute şi cu pedepsa alternativă a amenzii (închisoare 
de la unu la 3 ani sau amendă în noul Cod penal, faţă de închisoare de la 1 la 5 ani în legea anterioară). 

Precizăm că textul iniţial a fost modificat prin art. 245 pct. 33 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal [3]. 

 
2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii 
 
În cadrul conţinutului constitutiv al infracţiunii, vor fi examinate: a) latura obiectivă şi b) latura 

subiectivă. 
a) Latura obiectivă cuprinde: elementul material, cerinţe esenţiale, urmarea imediată şi legătura de 

cauzalitate. 
Elementul material al laturii obiective se poate realiza prin acţiuni diferite care constau în 

falsificarea, ştergerea, înlăturarea sau modificarea marcajelor de pe armele letale. 
Potrivit art. 90 alin. (1) din Legea nr. 295/2004, republicată, denumit „marcarea armelor şi a 

muniţiilor”, armurierii care produc arme şi muniţii pe teritoriul României dintre cele prevăzute în categoriile 
A-C şi categoria D, pct. 25-29 din anexă, au obligaţia ca, în procesul de fabricaţie a acestora, să aplice pe 
arme, muniţii şi pachete de muniţii marcaje destinate identificării şi urmăririi acestora. Prin pachete de 
muniţie, în sensul legii, se înţelege cea mai mică unitate de ambalare de muniţie completă. 

În alin. (2) al aceluiaşi articol se prevede că marcajul pentru arma asamblată trebuie să indice: a) 
denumirea producătorului; b) ţara sau locul fabricării; c) seria şi, după caz, anul fabricaţiei, dacă acesta nu 
face parte din numărul de serie. 

Marcajul prevăzut în alin. (2) se aplică pe cel puţin o componentă esenţială a armei de foc, 
componentă a cărei distrugere ar face imposibilă utilizarea armei de foc [alin. (3) al art. 90]. 

Armele deţinute de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, pot fi trecute în circuitul civil numai dacă sunt marcate potrivit legii. 

Marcarea armelor menţionate mai sus se efectuează de către armurierii autorizaţi în condiţiile legii să 
producă arme sau de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale. 

Armurierii care produc arme şi muniţii au obligaţia de a ţine evidenţa armelor şi muniţiilor fabricate, 
în registrele constituite cu avizul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor 
de poliţie judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediile sociale. 

Prin falsificarea marcajelor de pe armele letale, se înţelege acţiunea prin care o persoană autorizată 
(armurierul) sau neautorizată, cu ocazia construirii unei arme imprimă pe aceasta alte date decât cele 
prevăzute de lege, scopul fiind acela de a nu putea fi identificat producătorul. 

Într-o altă opinie se consideră că falsificarea marcajelor de pe armele letale înseamnă plăsmuirea 
sau contrafacerea acestor marcaje în aşa fel încât să pară autentice [2]. 

Prin ştergerea marcajelor de pe armele letale, se înţelege acţiunea prin care o persoană procedează 
la ştergerea marcajelor, acţiune care are ca rezultat dispariţia totală sau parţială a marcajelor legal aplicate, 
astfel încât acestea să nu mai poată fi citite. 

Înlăturarea marcajelor de pe armele letale, presupune acţiunea prin care o persoană face să dispară 
marcajul legal aplicat pe o armă letală. În doctrină s-a aprecial că înlăturarea marcajelor de pe armele letale 
constă în acţiunea de îndepărtare ori de eliminare a marcajelor, în aşa fel încât acestea să nu mai poată fi 
cunoscute [2]. 

Modificarea marcajelor de pe armele letale, înseamnă o acţiune prin care se schimbă sau se 
transformă aceste marcaje, în aşa fel încât să nu poată fi înţeles marcajul aplicat legal anterior. În acelaşi 
sens, s-a suţinut că modificarea marcajelor de pe armele letale înseamnă a schimba, a transforma aceste 
marcaje, în aşa fel încât să nu se mai poată înţelege cele care au existat iniţial [2].  

În vederea întregirii elementului material al laturii obiective, trebuie îndeplinită cerinţa esenţială, 
care constă în executarea uneia dintre cele patru acţiuni incriminate de lege, fără drept, respectiv cu 
încălcarea dispoziţiilor legii speciale. 

Într-o opinie asemănătoare, se arată că pentru întregirea elementului material, norma de incriminare 
cere ca acţiunile interzise să se efectueze fără drept, adică în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 
295/2004, cu modificările şi completările ulterioare [4].  

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru activitatea de înregistrare şi urmărire 
a circuitului armelor letale. 
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Legătura de cauzalitate dintre acţiunea incriminată şi urmarea produsă rezultă din materialitatea 
faptei, nefiind necesară dovedirea acesteia. 

b) Latura subiectivă cuprinde elementul subiectiv şi cerinţe esenţiale. 
În ce priveşte elementul subiectiv, din examinarea textului de incriminare, rezultă că forma de 

vinovăţie cu care acţionează subiectul activ al infracţiunii, este intenţia sub ambele forme. 
Va exista intenţie directă atunci când subiectul activ al infracţiunii prevede rezultatul faptei sale, 

care constă în crearea unei stări de pericol pentru activitatea de înregistrare şi urmărire a circuitului armelor 
letale şi urmăreşte producerea acestui rezultat prin comiterea faptei. 

Intenţia indirectă va exista atunci când o persoană prevede rezultatul faptei sale, şi, deşi nu-l 
urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui. 

În doctrină s-a apreciat, de asemenea, în acelaşi sens, că forma de vinovăţie cerută de norma de 
incriminare pentru existenţa infracţiunii de falsificare sau modificare a marcajelor de pe armele letale este 
intenţia, care presupune ca făptuitorul, pe plan intelectiv, să prevadă, să urmărească sau să accepte 
urmarea imediată a acţiunilor sale şi, totodată, să acţioneze liber în realizarea acestora [4]. 

Mobilul şi scopul nu sunt cerinţe ale laturii subiective a infracţiunii examinate, însă stabilirea 
acestora (când există) poate fi utilă, deoarece vor fi avute în vedere în procesul de individualizare a pedepsei.  

 
3. Identificarea şi aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei 
 
În situaţia tranzitorie în care ne aflăm, în condiţiile în care infracţiunea examinată este comisă înainte 

de 01.02.2014, şi nu a fost judecată definitiv până la această dată (data intrării in vigoare a noului Cod 
penal), instanţele de judecată vor trebui mai întâi să identifice, după care să aplice legea penală mai 
favorabilă [5]. 

Luând în calcul ca element principal numai limitele de pedeapsă (fără a fi avute în vedere 
circumstanţele atenuante sau agavante sau alte cauze de atenuare sau agravare a răspunderii penale), vom 
observa că legea penală mai favorabilă va fi de cele mai multe ori legea nouă, ale cărei limite maxime sunt 
mai reduse, precum şi prevederea pedepsei alternative cu amenda. 

Astfel, în situaţia în care instanţa se orientează spre aplicarea unei pedepse cu închisoarea, orientate 
spre maximul prevăzut de lege (3 şi respectiv 5 ani), legea penală mai favorabilă poate fi legea nouă; dacă 
instanţa se orientează spre aplicarea unei pedepse cu amenda, legea penală mai favorabilă va fi de asemenea 
legea nouă [5]. 

Dacă instanţa se orientează spre aplicarea unei pedepse cu închisoarea orientate spre minimul 
prevăzut de lege, legea penală mai favorabilă poate fi oricare dintre acestea, având în vedere că prevăd 
aceeaşi limită (un an) [5]. 

Precizăm că dacă instanţa se orientează pentru aplicarea dispoziţiilor 80 şi urm. C. pen. sau 83 şi 
următoarele C. pen., în toate situaţiile legea penală mai favorabilă va fi legea nouă [5]. 

 
Concluzii 
 
Noua incriminare a infracţiunii aduce o serie de modificări importante, atât în ceea ce priveşte 

conţinutul constitutiv, cât şi limitele de pedeapsă, care sunt mai reduse. 
Pe lângă alte elemente, identificarea şi aplicarea legii penale mai favorabile reprezintă o atribuţie 

importantă a instanţelor de judecată, care în realizarea acesteia, trebuie să compare atât textele de 
incriminare, cât şi toate împrejurările comiterii faptei, raportate la răspunderea penală a subiectului activ.  
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